
Vnútorná smernica Obce Dobrohošť 
o poplatkoch za odplatné služby poskytované obcou pre obyvateľov obce ako 

aj ostatné právnické a fyzické osoby, ktorým obec služby poskytuje 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
Obec Dobrohošť vydáva túto smernicu v súlade s ustanovením §4 zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o 
nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
Poplatníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon 
alebo v záujme, ktorej je takýto úkon vykonaný. 
Všetky poplatky sa platia do pokladne Obecného úradu v Dobrohošti (ďalej len 
OcÚ) a sú splatné pri podaní žiadosti, najneskôr však do 3 dní po skončení akcie. 
 

Čl. II 
Poplatky obce 

Časť A 
 

Prenájom budovy kultúrneho domu a služby s tým spojené: 
1. Poskytnuté občanom s trvalým pobytom v obci – nájomné vo výške 120 eur, 
2. Poskytnuté občanom bez trvalého pobytu v obci – nájomné vo výške 500 eur, 
3. Upratovanie priestorov kultúrneho domu po skončení nájmu – 30 eur, 
4. Zapožičiavanie riadu z kuchyne KD – 1 eur/osoba, 
5. Spotreba elektrickej energie kWh x platná sadzba elektrickej energie v čase 

uskutočnenia akcie v EUR. 
 

Časť B 
Služby poskytované obecným úradom 

 
1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase - komerčné 5,00 eur, 
2. Kopírovanie: 

• A4 jednostranne   0,10 € 
• A4 obojstranne     0,20 € 
• A3 jednostranne   0,20 € 
• A3 obojstranne     0,50 € 

 
Čl. III 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Poplatok sa platí pred poskytnutím služby, len v prípade osobitného zreteľa je možné 
zaplatiť cenu za prenájom (zapožičanie) v splátkach v závislosti na majetkových 
a finančných pomeroch osoby, na základe písomného rozhodnutia starostu obce. 

2. Poplatok sa platí do pokladnice obecného úradu v hotovosti, prípadne prevodom z účtu na 



účet obce pred poskytnutím služby (zapožičania, prenájmu), úhrade do pokladnice 
obecného úradu sa vystaví platiteľovi doklad v súlade so zákonom NR SR č.431/2002 Z.z. 
účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

3. Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške najneskôr do 7 kalendárnych 
dní od ukončenia akcie, obec Dobrohošť môže zvýšiť včas nezaplatené (neodvedené) 
poplatky o 50%. 

4. Pri zapožičiavaní inventáru obce sa podpisuje Zmluva o nájme hnuteľných vecí 
 s nájomcom. Až po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami (nájomca a 
prenajímateľom), si môže nájomca vyzdvihnúť požadovaný inventár obce. 

5. Pri prenájme priestorov kultúrneho domu sa podpisuje Zmluva o poskytnutí 
priestorov. Až po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami môžu byť priestory 
odovzdané nájomcovi. 

6. Pri prenájme priestorov na usporiadanie spoločenských podujatí (svadby, plesy, rodinné 
oslavy apod.) sa priestory poskytnú maximálne 48 hodín pred uskutočnením podujatia. 

7. Priestory po spoločenských podujatiach budú odovzdané prenajímateľovi do 14:00 hod. 
nasledujúceho dňa. 

8. Inventár obce v kultúrnom dome, stroje a náradia sa požičiavajú len občanom obce 
Dobrohošť a tým, čo vlastnia v obci nehnuteľnosť. 

9. Poplatky za hlásenie alebo zverejnenie inzercie sú splatné v hotovosti do pokladne obce 
a sú príjmom rozpočtu obce. 

10. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.09.2021. 
 
 
V Dobrohošti dňa 01.09.2021 
 

 

 

  

  Jozef Boráros 

                                                                                             starosta obce 


